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Reports & Follow-ups

االعـمــــال املـــسـلحــــة حتــــدث
بـكثــرة ومن دون ســابق انــذار
وفيهـا يطلق النـار بعشـوائية
وكثـافة وبـال دقة بـالتصـويب
وميـوت فيهـا النـاس وتتعطل
مــــــصــــــــــاحلـهــــم وتــــتــــــضــــــــــرر
ممـــتـلــكـــــــــاتـهـــم لــكـــن هـــــــــذه
االعمـال  بـالنـسبــة ملتعهـدي
االعمـال الكهـربـائيـة ومـنهم
اصحـاب املـولـدات وحــراميـة
اخلـطــوط الــوطـنـيــة تعـتـبــر
مــن افــــضل مـــصــــــادر الــــــرزق
النها تخلف يف كل مرة عددا
ــــــــــــــــــرا مـــــــن االســالك كـــــــبـــــــي

الكهربائية املقطوعة . 
) ابـــــــو شهــــــد ( يــبــــــدأ عــمـله
مــبـــــاشــــــرة بعـــــد دقــــــائق مــن
هـــــدوء املعــــركــــة فــيقــــوم اوال
مبعـــايـنـــة ســـريعـــة لالضـــرار
الـناجمعـة ثم يعود الـى بيته
ويـنتـظــر اسـتغــاثــات الـظالم
وتـــوسالت املعــذبـني بجحـيـم

ـ

يف االشتبـاكـات املـسلحـة الـى
االحتــراق بـسـبب الــرصــاص

الطائش .
يـوسف من سكنـة االعظمـية
يــتهـم الــبعــض مــن ضعــــاف
الـنفــوس بــاسـتغالل الــوضع
االمـني املتـردي بتعمـد قطع
االسالك الكهـربـائيـة ويقـول
: الـتيار الكهربـائي ال يستقر
علــــى حــــال وهــــو يف تـــــراجع
مــسـتـمــر بــسـبـب الـتجــاوزات
كـمـــــا ان االشخــــاص الــــذيـن
يـعـــمـلــــــــون يف هــــــــذا اجملــــــــال
يقــــــومـــــــون بقـــطـع االسالك
بــــانفـــسهـم لـيحـققــــوا ربحـــا
علـــــــى حـــــســـــــاب الـــضــمــيـــــــر
واملـــــــــــواطــــن ونـحــــن نـقـــــــــــوم
بـــــــاســتــمـــــــرار بـــــــاســتــبـــــــدال
االسـالك اعـــتـــمـــــــــادا عـلـــــــــى
نصــائح غيـر صـادقـة ونـدفع

االموال من اجل ذلك .
) ابـــــو شهـــــد ( يــنفـي وجـــــود
حـاالت كــالتي ذكـرهـا يـوسف
واتهـم الـبعـض مـن االهـــالـي
بـــاسـتخــــدام القـــوة مـن اجل
احلـــصــــــول علـــــى الـــطـــــاقـــــة
الـكهــــربــــائـيــــة بــطــــرق غـيــــر
مشروعة ومبـا يفوق احلاجة

 .
واوضح : اعـمل احيـانـا حتت
تهـــــديـــــد الــــسالح . الــبعــض
يــأتي بــابنــاء عمـومـته والكل
مـــدجج بــالــسالح ويقــومــون
بتهـديـدي و بـاالعتـداء علـى
حقـــوق االخـــريـن مــن خالل
قــطع االسـالك بحجــــة انهـــا
تـــتجـــــــاوز علــــــى حـــصــــصهــم
وبــذلك يحـتكــرون الكهـربـاء
ال نفـسهم االمـر الـذي يـؤثـر
يف الـكهـــربـــاء الـــواصلـــة الـــى
الـبـيـــوت ويـجعـلهــــا ضعـيفـــة
وغــيـــــــر مـــــســتـقـــــــرة . انـــــــا ال
نـــــســـتــــطـــيـع فـعـل شـــيء ازاء
ذلك وحجتهـم يف كل مرة ان
لـديهم مـريضـاً او حالـة وفاة
وكــثــيــــــرا مـــــــا مت تهــــــديــــــدي
بـالقـتل ان انقـطع الكهـربـاء

عن احدهم الي طاريء .

الكهــربــائيــة تخـتلف حــسب
املـقــــــــــدرة املــــــــــاديــــــــــة ويف كـل
االحـــــــــــوال ال يــــــــســــتــــــطــــيـع
املـــــواطــن مهــمـــــا كـــــان دخـله
مــتــــــــواضعـــــــا الــتــنـــــــازل عــن
الكهــربــاء ولهــذا نقــوم نـحن
بــــــدورنــــــا مـــن اجل تـــــسهـــيل
احلـــصــــــول علـــــى الـــطـــــاقـــــة
ومبـخـــتـلـف الــــــســـبـل ولــكـــن
االعمـال املـسلحـة تـزيــد من
اعــبـــــاء املـــــواطــن فهـــــو دائــم
االنـفـــــــــــاق مــــن اجـل اصـالح

االضرار . 
ويتــابع ) ابــو شهــد ( : نـحن
نـقـــــــوم بـــــــاتـخـــــــاذ اجـــــــراءات
للـــسالمــــة مــتعــــددة ونـبــــذل
جهـــدنـــا يف تـــوفـيـــر حـمـــايـــة
للمـولدات وايضا للمنظومة
ــــــــــــة مـــــن خـالل ــــــــــــوطـــــنـــــي ال
احـــاطـتهـــا بـــاكـيـــاس الـــرمل
ووســــــائل اخــمــــــاد احلــــــرائق
فعــادة مــا تـتعــرض املــولــدات
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تـضــررا . هــذا مــا قـــاله علـي
واضــاف : تـسـتخـــدم احيــانــا
يف املـــــــــــواجـهـــــــــــات اسـلـحـــــــــــة
متوسطـة وثقيلة وهـذه تؤثر
يف املنظـومة الـوطنيـة ودائرة
الكهـرباء الجتـازف يف دخول
املـنـــــاطق الـــســــاخـنــــة االمــــر
الــــذي يـــسـبـب لـنــــا مـتــــاعـب
جـــمـــــــــة فـــنـقـــــــــوم بـــــــــاصـالح
االضـرار بطـرق بدائـية علـما
ان ذلـك ال ينـجح دائمـا كـون
االضـــرار تخـتلف مـن حــالــة
الــــى اخــــرى ويف مــــرات عــــدة
يـتـطلـب االمــر تـــدخال فـنـيــا

من دائرة الكهرباء .
الـكهـــربـــائـيـــون يـبـــذلـــون مـــا
بـوسعهـم وبتـضحيـات كـبيـرة
مـن اجل ان يــوفــروا الـطــاقــة
الكهـربائيـة للنـاس حتى وان

كانت غير مشروعة . 
) ابـو شهد ( يقـول عن هذا :
وســــــائل تــــــوفــيــــــر الـــطــــــاقــــــة

الصيف .
سـالم من سـكنــة االعـظـميــة
يشكـو من انقـطاعـات التـيار
الــكهــــــربــــــائــي عــن بــيـــته يف
اعقــــاب االعـمــــال املـــسـلحــــة
الـــتـــي تـــتــكـــــــــرر بـــني احلـــني
واالخـر يف منطقـته ويقول :
بـــيـــتـــي يـقـع يف مـــنـــــطـقـــــــــة
حسـاسة تكـثر فيهـا االعمال
املـسلحـة ودائمـا مـا تتعـرض
اخلــطــــوط الـتــي سحـبــتهــــا
لتغـذية بيـتي بالكهـرباء الى
القـطع بــسـبـب اطالق الـنــار
واحـيــــانــــا يـتـــسـبـب تـــشـيــيع
جنـازة او زفـة عـرس بـاضـرار
مـن هـــذا الـنـــوع وعلـيه اقـــوم
بـتـتـبع االسـالك واصالحهـــا
واحيـانـا اجلـأ الـى كهـربــائي
وادفع املــــال بــــاسـتـمــــرار مـن
اجـل ان تـعــــــــود الــكـهــــــــربــــــــاء

سريعا .
الـكهــــربــــاء الــــوطـنـيــــة اكـثــــر

اطالقات تقتل البرش واخرى تقطع اسالك الكهرباء
مـــا بـــرحـت الـثــــورة العـــراقـيــــة الكـبـــرى
تـشكل عالمـة مـضيئـة يف تـاريخ العـراق
املعـاصر، ملا لهـا من خصال بـالغة االثر
حـــيـــث كــــــشـفـــت عـــن مـعـــــــدن الــــــشـعـــب
العــراقي ومقـارعـته أعتـى امبـراطـوريـة
انـــذاك. بـــاالميـــان والـــوحـــدة والـتــطلع

لصياغة مستقبل افضل. 
ويف خــضم االحـتفــال بــذكــرى ثــورة 14
متوز يـأتي استـذكار ثـورة العشـرين من
خالل الـفعـــالـيـــة الـتـي نــظـمـتهـــا وزارة
الـــشـبــــاب والــــريــــاضــــة بــــالـتـنـــسـيـق مع
محـافـظـة املـثنــى حيـث اقيـم مهـرجـان
ثـورة العشرين الثـاني حتت شعار )ثورة
العشـرين رمز للـوحدة الـوطنيـة( الذي
اقــيــم يف )ســــــرايــــــا( الــــــرمــيــثــــــة الــــــذي
انطلقت مـنه الشرارة االولـى يوم اطلق
سراح الشيخ )شعالن ابو اجلون( لتبدأ

صفحة الثورة قبل 86 عاما.
وبـــدأ املهـــرجـــان بقـــراءة آيٍ مـن الـــذكـــر
احلـكيم ثم القـى السيـد جاسم مـحمد
جعفــر وزيــر الــشبــاب والــريــاضــة كـلمــة
اشـــاد فـيهـــا بـــأبـنـــاء العـــراق ومــــوقفهـم
الــبـــطـــــولــي يف مــــــواجهـــــة االســتعــمـــــار

آنذاك.
وقـال ان لـلمـرجـعيـة الـديـنيـة واحلـوزة
العلـمـيــة وشـيـــوخ العــشــائـــر وكل ابـنــاء
املـثـنـــــى علـــــى وجه اخلــصــــوص الــــدور

تـقلـيـــدا سـنـــويـــا كـي يــظهـــر بـــالــصـــورة
املـــشــــرفــــة الـتــي تلــيق بــــأبـنــــاء املـثـنــــى

املشرفة.
بعدهـا القيت كلـمة العشـائر والقـصائد
الـــــشـعـــــــريـــــــة واالهـــــــازيـج الــتــي تـغــنــت
ببطوالت الثـوار وامجادهم يف التصدي

والشهادة يف سبيل الوطن.
ثم تـوجـه احلضـور الـى مـضيف الـشيخ
)شـعـالن ابــــــــو اجلــــــــون( حـــيـــث الـقـــيـــت
القـصــائــد الــشعــريــة واالحــاديـث الـتـي

استذكروا بها مواقف وفصول الثوار.
ويف الــيـــــوم الــثـــــانـــي عقـــــدت يف قـــــاعـــــة
الــشبـاب يف الــسمـاوة نــدوة القيـت فيهـا
بحـوث للدكـتور نـاجي كـاشي حـول ثورة
العشرين االسبـاب والنتائج وبحث ثورة
العـشــرين ثـورة العـراق الـكبـرى للـسيـد
حـسني كـامل واالعالم يف الثـورة للـسيـد
نــافع الفــرطـــوسي واالهــازيـج يف الثــورة
للــشـــاعـــر زهـيـــر هـــادي ودور املــــرجعـيـــة
للــسـيــد جنـم عـبـــد اهلل وادار اجللــســات
القــاص حــامــد فــاضل والـــدكتــور غــامن

جنيب مقررا لها.
يف حني جـرت يف اليـوم الثـالث مبـاريات
النــديــة املـثنــى والبـصــرة والـعمــارة وذي
قـــار وميـســان يف العــاب الكــرة الـطــائــرة
والـــسلــــة والقـــدم ووزعـت اجلـــوائـــز بـني

الفائزين.

العـظيـم يف تفـجيــر الثـورة الـتي اكـدت
وحــــــدة العـــــراق وصــيـــــاغـــــة املــــســتقــبل

وتشكيل اول حكومة عراقية.
ثم القـى السيـد محمـد علي احلسـاني
مـحافـظ املثنـى كلـمة اكـد فيهـا ضرورة
احيــاء ذكــرى الثــورة بــالتـالحم لـتكــون
املثنـى احملافـظة النـموذجيـة يف العراق
خـــاصــــة انهـــا اولـــى احملـــافــظـــات الـتـي

تسلمت امللف االمني.
واشـــاد بـكل ابـنــــاء العــشـــائـــر لـــدورهـم
الــوطـني االصـيل يف الــوحــدة واجلهــاد

والنضال من اجل العراق.
وكـان الـسيــد وحيـد بـدر مـطلك مـديـر
الـشبـاب والريـاضة قـد القـى كلمـة قال
فـيهــا: ان املهــرجــان يهــدف الـــى احيــاء
ثـورة العشـريـن تلك الثـورة التـي جسـد
فيهـا ابنــاء املثنـى كل املعـانـي السـاميـة
لــــــــــوحــــــــــدة شـعـــب الـعــــــــــراق امــــــــــام كـل
التحديـات والوقوف صفـا واحدا بوجه
االطـمـــاع االجـنـبـيـــة وسـيـــاســـة االذالل
واالخــضـــــاع الـتـي مـــــارســتهـــــا القـــــوات

البريطانية آنذاك.
وأضــاف ان آثــار الـثـــورة ظلـت حــاضــرا
متجــددا ومفخـرة وطـنيـة بـحق البنـاء

هذه احملافظة.
واشـار الـى ان وزارة الـشبـاب والـريـاضـة
تـبـنـت اقـــامـــة هــــذا املهـــرجـــان لــيكـــون

يف املثنى ..

بغداد/ عامر السعدي
كــمحــــاولـــــة لالسـتـمــــرار يف
العــمل وضـمــــان احلــصــــول
علـــى لقـمـــة العـيــش اخـتــار
الـبــاعــة املـتجــولــون االزقــة
بـــــدل االســـــواق الــــشعــبــيـــــة
الكبيـرة يف العاصمـة بغداد
بعـد ان شهدت اعـمال عنف
كـبـيــــرة ومـتـنــــوعــــة طــــالـت
اصحــاب احملــال الـتجــاريــة
والـبــــاعــــة علــــى حــــد ســــواء
االمــــر الــــذي حــــداهــم بهـم
الــــــــــــى اخــــتــــيــــــــــــار االزقــــــــــــة
واالحـيــــاء كـمـكــــان لـكـــسـب
ــــــــــــرزق واالبـــــتـعــــــــــــاد عـــــن ال

اخملاطر.
صـالح احمـد/ بــائع خضـار
قـــــــال: كــنــت اعــمـل وعـلـــــــى
مدى اكثـر من خمس سنني
يف ســوق الـــدورة الكـبيــر اال

ـ ـ

الباعة املتجولون من األسواق الكبرية إىل أزقة املحالت

بغداد/ املدى
دأب سكـان بغـداد خالل االونـة
االخيـرة علـى اشعـال احلـرائق
يف الساحات العامة ومفترقات

صحتهم.
املــــــواطــن جــبــــــر زيــــــد مــن حــي
الفرات قـال: نحن نعيـش وسط
االزبـــــــــال ونـحـــــــــاول بـــني آونـــــــــة
واخـــــرى ان نقــضــي علـــــى هـــــذه
الـظاهـرة من خالل احـراقها اال

ان حجمها ال يزال يهددنا.
عبـد الـرزاق الـقيــسي اشـار الـى
ان االزبــــــال يف طــــــريـقهــــــا الــــــى
التهــام املنـاطق الـسكـنيـة يـومـا
بـعـــــــد آخـــــــر فـهـــي تـــــــزحـف مـــن
السـاحــات والشـوارع لـتصل الـى
ابـــــــواب الــبــيـــــــوت. وبـقـــــــول: انـه
خــــطـــــــر اكـــيـــــــد تـــتـجـــــــاهـلـه كـل
الـــــدوائـــــر اخملــتـــصـــــة ولــم نعـــــد
منـلــك مــــن حـل آخـــــــــــر ســـــــــــوى
الــتعــــاون علــــى حتجـيــمهــــا مـن
خـالل اشعـــــال احلــــــرائق فـــيهـــــا
بـرغم مـا تـؤثـر به هـذه الـعمليـة
عـلـــــــى االهـــــــالـــي يف ظـل احلـــــــر
الــشـــديـــد واالنقـطـــاع املــسـتـمـــر

للتيار الكهربائي.
محمـود عزمـي/االعظميـة قال:
انه امــــر مــــرعـب ان جتــــد هــــذه
الكـمـيـــات الهـــائلـــة مـن االزبـــال
والقــاذورات وهي حتـاصـرنــا من
كل جـــــانــب انهـــــا مـــــرتع خــطـــــر
للغـاية جلـأنا يف االونـة االخيرة
الـى حـرقهـا مبـسـاحــات صغيـرة

كمحاولة لدرء خطرها.
وهكذا فان اهالي بغداد يجدون
يف اشـعـــــــال احلـــــــرائـق وســـيـلـــــــة
مهـمــــة لـلقــضــــاء علــــى االزبــــال
الـتي تنـذرهم مبخـاطـر أمـراض

عديدة.

الــبــنـــــــايـــــــات املــتـــــــروكـــــــة وذلـك
للـتخلـص من االزبــال الكـثيـرة
والقـــــاذورات وانـــــواع الفـــضالت
الـتـي حتــاصــر االهــالـي وتهــدد

الـطرق الفرعيـة ونقاط التقاء
االحيــاء الــسكـنيــة واملـســاحــات
الفـــــارغـــــة يف االزقـــــة وجـــــوانــب
الـــــشــــــوارع الــــــرئــيـــــســــــة وقــــــرب

سكـــان بغـــداد يـــشعلـــون احلـــرائق

عائلة عراقية تقوم بحرق النفايات.
تصوير: نهاد العزاوي

الـــــشهــيـــــد الــبـــــالـغ )200( الف ديــنــــــار كل
شهــريـن بعــد تعـب االنـتـظــار يف الـطــابــور
الطويل، وأضافـت: وبعد خروجي مبـسافة
قليلـة مـن املصـرف تفـاجــأت بشـاب يـشهـر
مسدسه بـوجهي وميسك بـي ويطلب مني
الـتــــوجه الـــى زقــــاق محــــاذي للـمــصـــرف،
وعنـدمـا حـاولـت الصــراخ ومنـاداة شـرطـة
املـــصـــــرف هـــــددنــي بــــــالقــتـل، طلــب مــنــي
اعـطـاءه الــراتب فـاضـطـررت الـى اعـطــائه
الــنقــــود وعـنــــدمــــا وجــــدهــــا قلــيلــــة، اخــــذ
ســــاعـتـي، فـكــيف اســــدد االيجــــار وتــــأمـني
النفط والغـاز ومتطـلبات احلـياة اليـومية

االخرى.
وقــال احــد حــراس املـصــارف الــذي رفـض
ذكـــر اسـمه ان مـثل هـــذه احلـــاالت حتـــدث
كـثيرا للمتقاعـدين حني تسلمهم رواتبهم
حـيث يقـوم الـسـراق بــالتـربــص لهم حـال

خروجهم من املصرف.
ويأتي البعض منهم بصيـغة سائق تاكسي
وبعـد تــأجيـره يـقتــادهم الــى مكـان مـعني
ويجـبــــرهــم علــــى اعــطــــائه الــــراتـب، او ان
ينـتظـر بعـد خــروج املتقـاعـد مـن املصـرف
فيــشهــر علـيه الــسالح ويـســرق راتـبه وقــد
سمعـنا الكثـير من هـذه احلاالت يف سـرقة
رواتب املـتقـاعــدين والـذيـن يكـون اغـلبـهم

من كبار السن.
لــــذلك نـتـمـنـــى مـن اجلهـــات االمـنـيـــة ان
تكثف جهودهـا يف حماية املصارف قبل ان
تطور اجلماعات عملهم وتنظيمها ويكون
لها القدرة على دخول املصارف وسرقتها.

الـــرواتـب بــطــــريقـــة الــتهـــديـــد بــــالقــتل أو
بأسلوب االحتيال مـستغلني ضعف احلالة

االمنية.
ام مهــنـــــــد اكـــــــدت لـ)املـــــــدى( عــن كـــيفــيـــــــة
تعــرضهــا الــى الـســرقــة امــام املـصــرف بعــد
خــــروجهـــا مـنه مـتـــسلـمــــة تقـــاعــــد زوجهـــا

يـتعــــرض العـــديـــد مـن املـتقـــاعـــديـن الـــى
الـــــســــــرقــــــة عــن تــــــسلـــمهــم رواتـــبهــم مــن
املصارف، وجلهم مـن كبار السـن واملرضى،
حـيث حتــولت هــذه الـعمـليــة الــى ظــاهــرة
تـتـكـــــرر يف اغلـب مـنــــاطـق بغـــــداد، يعـمــــد
ضعـــــاف الـــنفـــــوس الــــــى القــيـــــام بـــــسلــب

تعرض املتقاعدين اىل رسقة رواتبهم عند أبواب املصارف
بغداد/ فرقد القريشي

ومبـرور االيــام استـطعت ان
ابـــيع اخلــبـــــــز صحـــيح انــي
بــــذلـك أبـــــذل جهــــدا اكـبــــر

ولكن ما احلل..؟
عبـاس عبـد/ صـاحب محل
لبيع االجهزة املنزلية قال:
تــــركـت مـحلـي واضــطــــررت
الــى تــأجـيـــر مكــان اخــر يف
احـد االحياء اجملاورة واالن
اواصل عــملــي مع زبــــائـنـي
القــدمــاء وعلــى الــرغـم من
ان املـــــــــردود املـــــــــادي لـــيــــــس
بـــــــــاجلـــيـــــــــد لــكـــنـه افـــــضـل
احللـول يف الـوقت احلـاضـر
وهـكذا اخـذ النـاس يألـفون
امـاكن اخـرى بـدل امـاكنهم
االصليــة ويبـذلـون اجلهـود
الدامـــة حـيــــاتهـم وكـل ذلك
طبعـا نتيجـة لسـوء الوضع

االمني.

ففضلت ترك محلي ووضع
كــــــــشــك يف شـــــــــــوارع احـــــــــــد
االحــيـــــــاء القــــــريــبــــــة مــنــي
واحلــمـــــد هلل اســتـــطعــت ان
ابـــــتـعــــــــــــد عـــــن اخلـــــــطــــــــــــر
ومــــــــــســــــــــــاعــــــــــــدة اهـلـــــي يف
احلــصـــــول علـــــى رزق معـني
يـضـمـن لـنـــا االسـتـمـــرار يف

ظل الغالء الكبير.
ام سالم/ بائعة خبز قالت:
كـنت ابـيع ارغفـــة اخلبــز يف
ســـــــوق الـعـــــــامـــــــريـــــــة اال ان
احـــــداث القــتل تــصــــاعــــدت
واضــطـــــر اصحـــــاب احملـــــال
الــتجــــاريــــة اخملـتـلفــــة الــــى
تــــــــرك مـحــــــــالـهـــم فـقــــــــررت
مجـبـــرة ان اجته الـــى احـــد
االحـيــاء الخـتـــار مكــانــا يف
احــد الشـوارع لالبقـاء علـى
فـــرصـتـي يف العـمـل وهكـــذا

ـ ـ
ـ ـ

ان احـــداث العـنـف الكـبـيــرة
اضـــافـــة الـــى حـــرق الــســـوق
الكثـر من مرة جعلني اضع
بـــضـــــاعــتــي يف )عـــــربـــــانـــــة(
النتقل من حي الـى آخر او
مـن شــارع الــى آخــر يف حـي
بعيـد عن مكـان سكـني كمـا
ان تـفــــضــيـل الــنـــــــاس الـــــــى
تـقـلـــيـل حـــــــركـــتـهـــم وعـــــــدم
الــــتــــبــــــضـع مــــن االســـــــــــواق
دفـعـــنـــي لـلـقـــيـــــــام بـــــــذلـك،
الــطــــريقـــة مــتعـبــــة لكــنهـــا
تبقـى على حياتي ومتكنني

من اعالة عائلتي.
خلـــــدون جــمــيل/ صـــــاحــب
اسواق لبـيع املواد الغـذائية

قال:
تــركـت محـلي يف الــسيــديــة
بعــد ان اغتـيل العـديــد من
اصحــاب احملــال الـتجــاريــة

بغداد/ املدى
السماوة/ عدنان سمير

االسالك الكهربائية تتعرض للرصاص الطائش.

متقاعدون باتنظار تسلم رواتبهم.

يف التشييع ويف االعراس .. 

ثورة متوز حتتضن ذكرى ثورة العرشين

ظاهرة تكررت كثيراً


